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Isz Amerikos
TVANAS TEXAS 

VALSTIJOJE

4 Žuvo; Szeimynos 
Be Namu

FORT WORTH, TEXAS. — 
Daugiau negu visa pėda lietaus 
prilyjo in labai trumpa laika. 
Tas tvanas paliko tukstanezius 
szeimyna be namu, keturi žmo
nes prigėrė ir keliu dar negali
ma surasti.

Upe taip patvino kad iszsilie- 
jb per savo krantus ir beveik 
konepaskandino kelis mažes
nius miestelius.

Trinity upe keturiose vietose 
iszsilieje virsz savo kranto ir 
baisai daug iszkados padare.

Lietus diena ir nakti pyle 
kaip isz vedro, o sykiu pakilo ir 
baisus vejas, viesulą. Ir tos 
viesulos daug bledies padare.

In Fort Worth visos mokyk
los užsidere.

Penki žuvo nuo tu viesulu in 
Amarilio. Polioijantai, ugnio- 
gesiai ir kiti stojo in darba pa
gelbėti tiems kurie labiausiai 
nukentejo.

Ponia Ira Adams sako kad 
jos vyras ir motina, Ponia Jo- 
sa Kent buvo to tvano nunesz- 
ti, kai ji tik galėjo žiūrėti ir 
niekaip negalėjo pagelbeti. Ji 
sako ji mate kai jos vyras, insi- 
kabines in medžio szaka, sten
giesi save iszsigelbeti, bet pa
skui ir ji dingo.

Daktaras Stanley Graff, 
Columbijos Kolegijos dakta
ras ir chirurgas, pranesza 
kad jis iszrado naujas lie- 
karstas del gydymo nuo vė
žio ligos. Jo iszradimas pa
dės visiems daktarams ge
riau ir pasekmingiau gydyti 
žmones nuo szitos ligos, nuo 
kurios dar iki sziol mažai 
kas pasveiksta.

veltu turės skaitytis, nes gal 
imas daigtas kad jis bus imta-! 
kingas ir nagingas politikie
rius.

F. D. ROOSEVELT AS, 
JR., LAIMĖJO

NEW YORK, N. Y. — Nopri- 
kulmingi balsuotojai iszrinko 
Prezidento Roosevelto sunu, F. 
D. Roosevelt, Jr., kaipo Kon- 
gresmona. Priesz ji rinkimuo
se stojo Sol Bloom, Tammany 
Hall Partijos.

Nei pats Rooseveltas nesiti
kėjo, kad jis taip lengvai lai
mes ir tiek daug žmonių už ji 
balsuos.

Rooseveltas buvo pastumtas 
in szali kai jis stengiesi stoti in 
Tammany Hall Demokratu 
Partija, o Republikonai jam 
prieszinosi ir Amerikos Darbi
ninku Partija ir visi kairieji isz 
jo net tycziojosi.

Bet nežiūrint viso to pasi- 
prieszinimo, jis rinkimus lai
mėjo ir gavo daugiau balsu ne
gu anie du sykiu.

' J- .:'■■■ -

Demokratai Washingtone sa
ko kad jie isztiestomis ranko
mis priims jauna Roosevelta in 
savo partija, nežiūrint to kad 
per rinkimus jie buvo jam prie- 
szingi. Dabar Demokratai ne 
tik New York valstijoje, bet ir 
Washingtone su jaunu Roose-

DAKTARAS
NUDURE ŽMOGŲ

Sako Nežinojo Kad Jis 

Savo Priesza Nudure

CEDAR RAPIDS, IOWA. — 
Daktaras Robert C. Rutledge 
yra dabar patrauktas in teismą 
už nudurima Byron C. Hattman 
kai jiedu susipesze vieszbuczio 
hotelio kambaryje. Daktaras 
aiszkinasi kad jis ta peili atėmė 
nuo Byron Hattman ir kelis sy
kius szvystelejo ta peili, bet ne
žinojo kad jis ji nudure kol pa
mate ta Hattman negyva gulin
ti ant grindų.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Daktaras Rutledge sa
ko kad jam buvo nosis sumusz- 
ta kai jiedu susipesze vieszbu
czio kambaryje, Gruodžio ke
turiolikta diena.

Policija sako kad jiedu susi
pesze už tai kad tas inžinierius 
Hattman buvo prisiviliojęs ir 
suvedžiojęs daktaro žmona.

rankoje buvo revolveris. Visi 
spėja kad jis save nusižudė, bet 
Laivyno Sztabas neleido nei 
laikrasztininku nei policijantu 
prieiti, ir už tai negalima sta- 
cziai pasakyti kaip ten kas at- 
sitiko.

Laivyno Sztabas uždraudė 
visiems prisiartinti prie to lai
vo. Laivyno Sztabas sako kad 
ežia vien tik Laivyno virszinin-Į 
Iku reikalas ir kad niekas kitas, 
negali insikiszti.

Kai buvo jo žmonai praneszta 
apie jo mirti, ji suszuko: “Jis 
nusižudė!’’

Karininkai ir jurininkai ant 
to laivo sako kad jie negirdejo 
jokio szuvio kai tas karininkas 
nusižudė ar buvo nužudytas. 
Bet visi jie tiek daug triukszmo 
dare ant to laivo tuo laiku, kad 
galimas daigtas kad jie ir nieko 
negirdejo.

SKERDYNES
LIETUVOJE

PRASZO UŽTARTI

LIETUVA

Kreipiasi In Tautu
Sanjunga

LAKE SUCCESS, N. Y.—
Trijų Pabaltijos krasztu trem-

Tvanas Paliko 
Daug Szeimynu 
Be Namu Texas V.

tiniai kreipiasi in Tautu San
junga ir praszo kad Tautu San
junga susidomėtų, ir isztirtu ta 
Sovietu Rusijos neteisetina ir 
neteisinga tu krasztu užgrobi
mą. Szitoks praszymas buvo 
Tautu Sanjungai inteiktas ir 
pernai.

Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
atstovai pasiuntė laiszka Dak
tarui Herbert V. Evatt, kuris 
yra bendro posėdžio pirminin
kas; Szitame laiszke jie raszo 
kad Rusija nesilaiko jokios su
tarties ir stengiasi visiszkai

Lenkija Sako Anglams Nevalia 
Buvo Suimti Kom.Eisler; F. Roo- 
seveltui Rinkimai PasisekeN. Y.; 
Pabaltijos Krasztu Tremtiniai 
Praszo T. Sanj. Kad Isztirtu Ne
teisinga Užgrobimą Per Rusija

KARININKAS
NUŽUDYTAS

Eina Gandai Kad Jis
I

Nusižudė

SAN FRANCISCO, CALIF J 
— Commodorius Everett O. 
Rigsbee, keturios deszimts vie- į 
no meto amžiaus, buvo surastas 
negyvas savo kambariuose antį 
“Antietam” kariszko laivo. Jo į

LAKE SUCCESS, N. Y. - 
Estonijos, Latvijos ir Lietuvos 
draugyseziu atstovai sako kad 
Rusijos Sovietai naikina Pa- 
baltijos tautu gyventojus ir ki
tus siunezia in Sibirą ar in 
darbo vietas isz kuriu niekas; 
niekados nesugryszta. r

Bendram Seimo Prezidentui 
buvo praneszta kad “Rusija 
nieko nepaiso apie Tautu San ! 
jungos nusistatymą priesz sker
dynes.

Laiszkas kuris buvo pasiuns- 
tas in Tautu Sanjunga sako 
kad “milijonai Ruskiu ir szim- 
tai tukstaneziu Estoniecziu, 
Latviu ir Lietuviu dabar ken- 
czia muczelninku kanezias ir 
mirszta tuose darbuose in ku
riuos jie yra po prievart varo
mi.”

Už trumpo laiko nebeliks 
Lietuviu Lietuvoje, nes visur 
Ruskiai užima Lietuviu vietas 
ir pasisavina net ir j u pravar
des.

JURININKAS M - 
SZOVE SAVO ŽMONAI

PHILADELPHIA, PA.
Laivyno jurininkas, kuris tik 
deszimts dienu atgal buvo pa
leistas isz kalėjimo už tai kad 
jis buvo savo žmona baisiai ap
daužęs, nuszove savo žmona ir 

i labai sužeidė savo szeimininke.
Jaunas, dvideszimts keturiu 

metu amžiaus buvęs jurininkas 
paleido du szuvius isz revolve
rio in savo szeimininke ir tris 
in savo žmona. Szeifhininke bu
vo sužeista, kai kulka pataikė 
jai in peczius, o jo žmona buvo 
ant smert nuszauta.

Už valandos jis pasidavė po
licijai. Jis atėjo in policijos ofi
sus ir laukia isz kaleinos, kai 
visa policija buvo iszsiuntus ži-

(Tasa Ant 4 Puslapio) i

iszkasavoti, isznaikintu tu 
krasztu žmones.

Jie sako kad tuose ju krasz- 
tuose bažnyczia yra persekioja
ma. Lietuvoje buvo vienuolika 
vyskupu, o dabar tik vienas te
beliko, tukstanfis^du szimtai ir 
dvi bažnyczios yra uždarytos.

Szitoks praszymas ar parei
kalavimas buvo Tautu San jun
gos priimamas, bet nieko dau
giau nebus daroma kol koks 
Tautu Sanjungos narys, savo 
kraszto vardu ta klausima isz- 
kels.

IRAN KRASZTAS
PRASZO PINIGU

NUO RUSIJOS

WASHINGTON, D. C. — Darbininku Uni- Į 
ju Vadai daug daugiau tikėjosi isz Val
džios ir isz Prezidento Trumano po rinki
mu. Unijų Vadai dar ir dabar giriari, 
kad Trumanas rinkimus laimėjo su ju pa- 
gelba. Pats Prezidentas taip buvo 
kės.

Pirmutine malone, 
tikėjosi isz Trumano, 
kinti ta Taft-Hartley 
Unijų pareikalavimas
ninkams algas pakelti. O treezias 
reikalavimas buvo nustatyti kad

mažiausia gauti

kurios Unijos 
buvo ir yra 
Instatyma.

buvo visiems

paša-

Vadai 
panai- 

Antras 
darbi- 

ju pa- 
papras-

centu,

eziausias darbininkas turi 
septynios deszimts penkis centus ant va- 

vietoj keturios deszimts 
kaip iki sziol yra daroma.

Bet, szitu Unijų Vadai pamirszo ar ne- 
aprokavo dvieju labai svarbi dalyku: Ne 
Unijos ir ne Unijų Darbininkai, bet Vidur- 
vakariu žmones isz tikrųjų iszrinko Prezi
dentą Trumana, ir antras vi a tai, kad Pie-į 

taip ir

TEHERAN, IRAN. — Irano 
valdžia dabar pareikalavo, kad 
Rusija savo skola atsilygintu IžIIldOS, 
ir užsimokėtu. Irano valdžia 
reikalauja apie dvylika tonu 
aukso, ar, mus pinigais skaitant 
tai butu apie devyni milijonai 
doleriu.

Užsienio Minis teris Ali Af- 
ghar Hekmct sako kad szitiek 
Rusija jo krasztui insiskolinus 
po Pasaulinio karo.

Sovietai nori kad Irano vai Įjyįy Valstijų ŽfflOnCS kaip pifflliaU 
džia. pirktusi visokio tavoro isz 
Rusijos ir taip ta skola suma
žinus, bet Iranas nenori bizni 
viesti su Rusija, nes jai daug 
geriau ir saugiau daryti biznis buvo priversti prisipažinti, 
su Amerika ir su Anglija. ,

1942 metais kai Rusijai bai
siai reikėjo visokio tavoro ir 
maisto, Sovietai sudarė pramo-jyaf^Į|art|ey Ins(atyma jf jiems nepasisėke. 
nes sutarti su Iranu; jie pini- . . *
gaiš mokes Irano krasztui už J u nusistatymas visur pareikalauti didesniu 
visa maista ir kita tavora. Da-ajgU darbininkams teipgi nesiseka, nes jau 
bar Sovietai sako kad jie turi « • •
tiek aukso padeje in szali del pCl daug darbininku yra paleidžiama isz 
szitos skolos bet nori kad tano darbu () k;|j fabrikantai ga|j daibininkUS 
krasztas vietoj, pinigu priimtu ... °
Sovietu Rusijos pagamintus paleisti, tai tada jau ne unija, bet kom- 
daigtus.

dabar laiko rinkimu lygsvara.
Ana sanvaite jau Darbininku 

kad ju
Vadai 
intaka 

Washingtone beveik nieko nereiszkia! Jie 
visomis pastangomis stengiasi panaikinti ta

SILPNA EUROPA

KVIECZIA KARA

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Taryba iszleido maža 
brosziureli, maža knygele, ku
rioje yra staeziai pasakyta, 
kad Amerika turi dabar ap
ginkluoti Europa, jeigu nori 
iszvengti karo.

Yra patarima tuojaus pa
skirti $1,130,000,000 del to ap
ginklavimo.

Szitas apginklavimas Euro
pos butu tuo paežiu sykiu ir 
Amerikos apsiginklavimas ana
pus savo rubežiu. Reikia dar 
vis szclpti, gelbėti ir ginkluoti 
Graikija ir Turkija ir kitus 
krasztus.

Amerikos Taryba sako kad 
mes turime savo jiegomis pasi
dalinti, kad ir kiti galėtu apsi
ginti.

Atlanto Kariszka Sutartis 
szitokio apginklavimo ir reika
lauja, bet iki sziol musu Tary
ba neiszdryso vieszai ir aiszkiai 
taip iszsireikszti, nes musu Se
natoriai kaip tik ant szito klau
simo nesutinka, norėdami žino
ti kiek mums kasztuos ir kiek 
mes turime tiems Atlanto Su
tarties nariams pagelbės pri
žadėti.

Kaip dabar dalykai stovi, tai 
didžiausia ir galingiausia jiega 
priesz bet kuri priesza randasi 
Amerikoje, apie trys tukstan- 
cziai myliu nuo to frunto kur 
tas karas prasidėtu.

Musu krasztui butu daug ge
riau ir musu kareiviams ir vi
siems mums daug saugiau, jei
gu tie kariszki rubežiai ir tos 
tvirtoves rastųsi toli nuo musu 
kraszto.

Pirkie U. S. Bonus
(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
Fabrikantai dalbar nenori su 

unijomis pesztis; jie sutinka 
pakelti algas, bet tuo paežiu sy
kiu jie atstato isz darbo vis 
daugiau ir daugiau darbininku 
Kiti fabrikantai moka dideles 
algas, bet tiems darbininkams 
duoda dirbti tik kelias dienas 
ant sanvaites. Tai dabar darbi
ninkas daug uždirba ant valan
dos ar ant dienos, bet mažai 
parsinesza pedes namo.

" • • ■
Szeimininkems dabar jau 

biski geriau ir pigiau visko 
pirktis. Dabar jau galima szto- 
re už asztuonis dolerius nusi
pirkti tiek, už kiek pernai jos 
mokėjo deszimts doleriu.

• , " " '
Beveik visokia mesa teipgi 

jau atpigo, kaip ir sviestas, pie
nas ir kiausziniai.

Kansas valstijoje viena, nuo
taka per aszaras praszė kad 
teisėjas pavėlintu jei greitai 
apsiženyti. Szitoje valstijoje 
iinstatymai reikalauja tris die
nas palaukti po laisniu iszsi- 
emimo kol valia apsiženyti. Kai 
teisėjas paklausė jos kam toks 
striukas apsiženyti, ta nuotaka 
pasiaiszkino kad jos mamyte 
turi prirengus pietus ir per 
tris dienas tie pietus jau nebū
tu niekam verti. Teisėjas susi
mylėjo ir pavėlino jai iszteketi 
nelaukus tu trijų dienu.

Cliicagoje, dvideszimts dvie
ju metu amžiaus žmona parei
kalavo “Divorso,” persiskyri
mo. Ji teisėjui pasiskundė kad 
pereitas Kalėdas jos vyras ja 
partrenke ant grindų, užsisėdo 
ant jos ir užgiedojo “Tyliąją 
Nakti” kai ji kniupszczia spar- 
diesi ant tu grindų. <•

nakti iszbudejo prie to savo 
szunelio.

Mes nežinome kokios prie
žastys tenai buvo, del ko tos 
szeimynos susikirto ir kodėl ne
sutiko, bet mes tiek žinome kad 
tas kuris nekalta szuneli taip 
nutrucina, nukankina nėra ver
tas žmogaus vardo. Tai pasku
tinio kurpalo niekszas kuriam 
jok is žmogus niekados negali 
pasitikėti. Tokiam žmogui 
trūksta ne tik proto, bet ir szir- 
dies! Jeigu mes neturėtume 
krikszczioniszkos meiles mes 
tokiam beszirdiszkam nanaude- 
liui vėlintume kad tokiuose 
skausmuose posimirtu, kaip tas 
szuva pastipo.

■ • •
San Francisco mieste, Cali- 

fornijos valstijoje randasi la
bai daug saliunu, kur mergi
noms, moterims ir boboms visai 
nevalia kojos inkelti. Czia tie 
saliunai yra vien tik vyrams. 
Szito miesto vyrai labai myli 
moteris*, nežiūrint kieno jos bu
tu, ju aki veria gražios kojos ir 
raudonos lupeles, kaip ir kitu 
miestu vyrus, bet jie labai pro
tingai yra nusistatė kad žmo
gui in sveikata ir kunui ir pro
tui nors kelias valandėlės per 
diena tu gražuoliu nusikratyti 
ir sau vyriszkai su vyrais viena 
kita stikleli iszmaukti. O kita 
dar svarbesne priežastis szito 
nusistatymo yra, kad dauguma 
vyru nori sau ramiai ir tykiai 
alų maukti ar sznapseli kelti ar 
stikleli glamonėti. O kai mote
rėles ir bobutes maiszosi tai jau 
sudie taika ir ramybe. Tada 
gramafonas bliauja, bobos ple
pa, klekia ar kaip visztos kvak
si. Tokiu saliunu musu naba
gams vyrueziams ir daugiau 
reikia, kad jie galėtu pasilsėti 
ir ramybėje nors valandėlė pra
leisti.

‘ ’ S A tJ LB ” MAHABOY CITY, PA.

Balandėlis Ir Taika

Szitas karvelis inleke in 
teismo ofisus per Įauga ir 
padėjo kiauszini ant Teisėjo 
Alfred J. Fritz stalo. Teisė
jas Alfred Fritz ta diena ne
buvo atėjės in savo ofisus nes 
buvo biski susirgęs. Ant jo

stalo yra padėtas rasztas ku
ris uždraustu žmonėms szerti 
karvelius ir juos kaip nors 
iszkasavuoti, Tai czia tikrai 
iszrodytu kad szitas karve
lis, norėdamas susitaikinti 
paliko savo taikos dovana,

kiauszini. Jau tikrai reiketu 
nežmoniszkai kietos szirdies, 
szito karvelio dovaneles ne
priimti ir nepaskelbti pa
liaubas jeigu ne taika su tais 
karveliais.

VAIKU DANTŲ
PRIŽIŪRĖJIMAS

Detroite septynių menesiu 
nuotaka teisėjui nusiskundė 
kad jos vyras supakavo visus 
jos drabužius in valižus ir in- 
mete in upe.

Wisconsin valstijoje vienas 
vyrais pareikalavo ‘ ‘ Divorso, ’ ’ 
persiskyrimo nuo savo paezios 
nes, jis sako, kada tik norėjo 
iszsiprausti jis rado savo žmo
nos mylima krokadiliu ciebery- 
je, vonioje. Ta žmonele neteko 
savo' vyro, bet pasilaikė ta kro
kadiliu. Matyti kad ji ta savo 
krokadiliu labiau mylėjo negu 
savo vyra.

Dabar jau beveik niekas ne
kalba apie kita kara, visiems 
tik biznis rupi. Musu diplioma
tai dabar jau vėl pasitiki Sovie
tais ir džiaugiasi kad Stalinas 
teikiasi su jais pasikalbėti. 
Vien tik keli musu karininkai 
dar vis sako kad negalima per 
daug pasitikėti ant Rusijos ar 
ant Stalino.

Darbininku unijos dabar jau 
taip nebosauja, bet daugiau pa
sitaria su fabrikantais. Galimas 
daigtas kad dabar bus mažiau 
straiku ir daugiau susitarimu.

' • • ■*
Nors dipliomatai kalba apie 

taika ir ramybe, valdžia skiria 
vis daugiau ir daugiau pinigu 
del apsiginklavimo.

Amerikoje dabar randasi 
daugiau negu du milijonai vai
ku kuriu tėvai yra persiskyrė. 
Tokie vaikai yra tikri naszlai- 
cziai!

Kaip tankiai girdime motina 
sakant “kam 'prižiūrėti vaiku 
pirmus dantis, jeigu už poros 
metu turės eiles gražiu, nauju 
dantų?” Klaidingas ir pavo
jingas nusistatymas, ir todėl 
galime kaltinti tokias motinas 
už savo vaiku nesveikata. Kuo
met vaikai nekurioms ligoms 
apserga, jos nežino kad yra 
priežastimi puvusia arba taip 
blogu 'dantų. 

f

Jeigu pirmieji dantys pusta 
ir juos reikia isztraukti, bet 
atydos in tai nekreipta, arba 
jeigu dantyse randasi skyleles 
ir vaikams sunku maista su
kramtyti, žandkaulai negali 
tinkamai augti ir burnos gali 
visiaip < būti iszkraipytos. 
Kramtymas pastiprina žandu 
muskulius, ir dauginus kraujo 
teka pastiprinti žandkaulius ir 
dantis. Kuomet apie dantis ran
dasi mažai kraujo jie negali bū
ti drūtais, nes kraujas dantims 
priduoda kalkių. Neužtektinai 
kraujo susilpnina antruosius 
dantis kurie pradeda augti po 
pirmųjų.

Pirmas nuolatinis dantis pa
sirodyti yra szesziu metu krū
minis dantis, kuris užima vieta 
laikiniu krūminiu dantų. Dau
gelis tėvu mano, kad tas dantis 
priguli prie pirmųjų dantų, ir 
per neprižiurejima jis pusta 
kaip ir puvo pirmieji dantys.

Jeigu pirmas krūminis dan
tis žūsta, antrieji dantys nege
rai auga, nes.augant jie užima, 
arba palieka, pirmo nuolatinio 
danties vieta. Burnoje rasdasi 
claugiaus vietos maistui
stoti ir tas maistas burnoje 
pusta ir labai sunku szvariai 
užlaikyti dantis. Blogas kvapas 
irgi paeina nuo puvusia dantų.

Žandas gali truputi inpulti 
nuo blogu dantų, veidas gali 
būti iszkraipytas, invairios no
sies, gerkles ir ausu ligos už
puola vaika ir prisienaz labai 
nukenteti del keno nors neap
sižiūrėjimo. Tinkamas prižiu-; 
rejimas laikinu dantų iszvengs 
daug kentejimo ir dideliu isz-; 
laidu vėliaus. Jeiguvaikai pa
mokinti tinkamai prižiūrėti 
pirmus dantis, kuomet sulau
kia nuolatinius dantis jau pri
pratę atsargiai juos prižiūrėti, tai policijai.

rei- svaiginantieji gėrimai buvo už- 
kia vaikus vesti pas dantistą drausti, visokie bootlegeriai, 
kas szeszis menesius. Dantistai felezeriai, sukeziai ir razbainin- 

kai szidinosi isz vietines val
džios ir policijos, nes jiems la-

Biznieriai bedavoja kad biz
nis prastas, bet kiek galima da
bar pramatyti, tai tas biznis 
bus dar prastesnis.

butu galima jo agentus nei val
dyti nei varžyti.

Per dvideszimts penkis me
tus J. Edgar Hooveris daug ge
ro nuveikė savo darbe. Jis gali 
tikrai pasigirti kad szitas jo 
Sidabrinis Jubiliejus parodo 
labai svarbia pareiga tinka
mai atlikta.

KINIJA KEICZ1ASI

Sena Gadyne Jan Pra
ėjo; Komunistai Stiprė
ja; Trumanas Nepaiso

Schulkino paviete, viename 
peczeje, viena szeimyna turėjo 
labai gražu, balta szuneli kuris 
buvo visas džiaugsmas dvieju 
mažu vaiku. Susiedai, nei u'ž szi 
nei už ta tenai susipyko. Tvoros 
tarpu ju nebuvo ir nėra. Vienos 
szeimynos mažas vaikas ta szu
neli vis erzino ir muczino. Szu- 
nelis apsigindamas kelis sykius 
■suurzgėjo ir paabego. Bet tai 
■szeimynai rūpėjo kad tas szuva 
ju vaikui neinkastu. Tai viena 
gražia nakti tas szuva buvo nu- 
trucintas. Parszliaužes namo 
jis per kiaura, nakti voliojosi 
isz to skausmo kai jo viduriai 
pradėjo kieteti. Visa ta sziemy- 
nele su tais dvejais mažais vai
kais, kaip per szermenis visa

Valdžia pavėlina bankoms 
daugiau pinigu paskolinti biz
nieriams, kad biznieriai galėtu 
daugiau visko pirktis ir savo 
biznius platinti ir didinti. Bet 
biznieriai neesiskubina; bijosi.

Unijos tiekejosi kad su Pre
zidentu Trumann, jos galės vi
sa kraszta savotiszkai valdyti, 
bet ne taip iszejo. Trumanas 
daro ka tik unijos vadai jam in- 
sako, bet ne Kongresas. Daugu
ma Kongresmonu staeziai pa- 
reiszkia kad jie nesutinka su tu 
uniju vadu insakymais.

■ • •
Darbininku unijos, paskelb- 

damos straikas, turės jau su 
valdžios instatymais skaitytis;

vaikai patys pripras invertinti I 
savo sveikata. Pamokink vai
kus valyti dantis priesz einant 
gulti ir po kiekvienu valgiu. 
Dantis reikia valyti vartojant 
szepetuka nuo virszaus, tai yra; 
nuo dantų smegenų žemyn ir ne 
skersai. * * *

Seniaus, žmones buvo pripra
tę dantis krapsztyti su tam tin
kamais krapsztukais. Kad nors 
nebuvo mandagu dantis vieszai 
krapsztuku krapsztyti žmones 
juos vartojo. Sziomis dienomis 
net ir tie krapsztukai iszejo isz 
mados. Kur Imtinai reikia var- verius ir gavo ingaliojima kad 
toti krapsztuka, reikia viena; 
ranka paimti krapsztuka 
bandyti maistą paliuosuoti, bet 
su kita ranka reikia 
burna. N ©mandagu
krapsztuka ir ji kramtyti arba 
taip burnoje laikyti. Szeiminin- 
kems nereikia dėti krapsztukus 
ant stalo, jeigu asmuo 
lauja, gali papraszyti.

Szioms dienoms vai 
ir dantistu patariama vartoti, 
tam tikslui tinkamiai pagamin
tas, palaidas szilkas, vadina
mas “Dental Silk Floss.” Kuo-1 
met reikia ji vartoti galima po 
kelis colius ant syk vartoti clan-j 
tys visuomet bus szvaria už
laikyti. — C.

vietine policija negalėjo juos 
suimti. FBI policija neturėjo 
gana žmonių, neturėjo gana ka
rabinu ir negalėjo szitokius žu- 
liku suimti.

Visiems mums buvo baisi 
sarmata kai Lindbergho kūdi
kėlis buvo pavogtas ir nužudy
tas, kai tos skerdynes buvo 
Kansas City mieste, 1933 me
tais. Po tam paplito po visa 
kraszta visokios vagystes ir 
vaikvagystes.

Birželio asztuoniolikta . die
na, 1934 metais Hooveris parū
pino savo policijantams r e vol-

paimti

reika-

SUKAKTUVES

25 Metai FBI Policijos 
Darbuote

'•“■j jie gali suaresztuoti, suimti in
i'’ tartus ir kaltus žmones. Nuo 

szio laiko, jau viskas kitaip bu
vo!

Liepos menesi, 1934 metais, 
garsus, drąsus žmogžudis John 
Dillinger buvo FBI policijos 
nuszautas. Szito žuliko žmog
žudžio visi bijojosi, bet FBI po
licijos agentai ilga laika ji se
kė ir kai sugavo, nuszove ji ant 
smert. Jis buvo kelis policij au
tus nuszoves ir už tai FBI 
agentai sic juo jau baiku nekre- 
te. Kai jie ji užtiko iszeinant isz 
krutamuju paveikslu, jie butu 
ji ant vietos nudeje, bet buvo 
per daug žmonių ant ulyczios 
ir jie nenorėjo koki visai ne
kalta žmogų nuszauti. Tai ji 
biski paseke ta žulika Dillinger 
ir paskui vienas isz j u priėjo 
priėji ir jam tyliai pasakė: 
“Nesistverk revolverio nes asz 
ne vienas.’’ Žmogžudis Dillin
ger žaibo greitumu iszsitrauke 
revolveri, bet nesuspėjo nei re
volverio gaiduką paspausti, kai 
jis sukniubo ant ulyczios nuo 
kitu FBI agentu revolveriu.

FBI policijos agentai parode 
visiems razbaininkams ir žuli- 
karns, kad jie su jais negali bai-

WASHINGTON, D. C. —
Ana sanvaite John Edgar Hoo
veris apvaikszcziojo savo Sida
brini Darbo Jubilieju. Jau dvi- 

apši- deszimts penki metai kai jis ta 
Amerikos slapta FBI policija 
veda ir tvarko.

Kai Hooveris stojo in szita ku kriesti! Net ir drasiausims 
darba, 1924 metuose, ta policija' žulikams blusos pasimirė kai 
buvo silpnutėlė, be intakos ir; jie iszgirdo ar pasiskaitę kaip 
be jiegos. Tie policijantai tik FBI agentai stojo in atvira ko- 
tyrinejo ir in didesnius klausi- va su sprogstaneziais revolve- 
mus ar prasiklatimus nesikiszo. riais priesz tokius žulikus kaip 
Sziandien szita FBI policija “Pretty Boy” Floyd, Karpis ir 
yra galingiausia, intakingiau- Barker razbaininkais. Nuo tada 
šia ir mokycziausia ant szio jau visiems prasikaltėliams 
svieto. Sziandien vagiai, raz-į kiszkos drebėjo, kai jie dažino- 
baininkai ir kiti žulikai ne tik jo kad FBI agentai juos seka, 
skaitosi su szita policija, betj FBI policijos darbas szian. 
baisiai jos bijosi. ^ra suse^įį Komunistus ir

Nuo 1924 metu iki dabar te- juos suaresztuoti “kur Instaty- 
siasi ilgas ir sunkus kelias szi- 

Kai Amerikoje
Nuo trijų metu amžiaus

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas visai ne
paiso kad Komunistai dabar : 
jau baigia Kinija užkariauti. 
Jis sako kad jis nepaisytu jeigu 
Komunistai ir visa Azija užim
tu. Jis sako kad jis dabar jau 
yra tikras kad niekas negali su
valdyti ir sutvarkyti Azijos 
žmonių. Jis sako kad jis tiki 
kad ir Mcskva negales juos su
valdyti. Ir jis sako kad jeigu 
pasiseks susiszneketi ir susitai
kinti su Rusija tai ir visi tie ki
ti krasztai taip pat susitaikins.

Trumanas gal tikrai taip ir 
tiki kaip jis sako, bet beveik vi
si tie Amęrikiecziai kurie pa- 
žinsta Kinija ir Azija, su juo 
nesutinka.

Bet nežiūrint kas.atsitiks da
bar Kinijoje, nežiūrint kad ir 
stebuklas atsitiktu ir Kinię- 
cziams pasisektu sustabdyti 
Komunistus ir juos iszvyti, se
no viszka Kinija jau vistiek 
amžinai dingus, sena gadyne 
jau užsibaigė ir Kinija pasi
keitė.

Senoviszkos mados, seni pa- 
proeziai ir Garbinga ant szio 
svieto seniausia tauta Kinija 
jau praėjo.

Soong karaliszka szeimyna 
su savo kariszku vadu Genera
lissimo Chiang Kai-shek gal ir 
kada gales sugryžti ir vėl savo 
žmones valdyti, bet jie visi da
bar prarado savo gera varda, 
pasirodė kad jie nėra tikri pie
menys, bet tik samdininkai. 
Jeigu kada buvo valanda kada 
tautai reikėjo vadu, pasirengu
siu kariauti, kentėti, ginti ir 
pasiaukoti, tai Kinijai dabar 
reikėjo ir reikia. O ka mes ma
tome sziandien Kinijoje?

Generalissimo Chiang Kai- 
shek, Kinijos armijų vadas, ge
nerolas ir tos senos ir garbin
gos Soong karaliszkos szeimy- 
nes galva, dabar toli, toli nuo 
Shanghai miesto, kur paprasti 
Kiniecziai kariauja ir krinta. 
Jo szvogeris, tas garbingas ir 
iki sziol visu gerbiamas H. H. 
Lung, kurio ainiai pareina nuo 
mokslineziaus Confucius, zuli- 
nasi po New York miestą. T. V. 
Soong, kitas nemažesnis vadas 

žut- 
, ir 

in

valdyti.
Mes žinomo kad tie Komunis

tai kurie kariauja Kinijoje yra 
Moskvos vergai ir mes juos ne
užtariame, bet mes turime pri
sipažinti kad tie Komunistai 
kur kas isztikimesni savo žmo
nėms negu tie Kinijos valdovai. 
Szitie Komunistai vargsta, ka
riauja ir in. pavoju stovi su sa
vo sekėjais. Jie neapleido savo 
vietų, neiszdave savo žmones, 
nepabėgo nuo pavojaus.

Amerikiecziams biznieriams 
szita Komunistu pergale Kini
joje yra baisus smūgis. Per 
szimta metu Amerika neinsi- 
leido nei vieno svetimo kraszto 
in Kinija, ir musu biznieriai 
puiku bizni vare su to kraszto 
žmonėmis. ‘

Kai tarp 1931 ir 1941 metus, 
Amerika nepasižiurejo ir pavė
lino Japonams inlysti in Kinija, 
Amerika baisiai brangiai už ta 
neapsižiurejima užmokėjo, 
Pearl Harbor, Okinawa salos ir 
visame Pacifike su bilijonai do
leriu ir su jaunu Amerikiecziu 
kareiviu gyvastimis. Amerikie- 
cziai kareiviai žuvo už tai kad 
musu dipliomatai pražiopsojo.

Dabar musu tie dipliomatai 
ir politikieriai tas paezias klai
das daro, tupi Washingtone ir 
tarpu saves riejasi.

Kas dabar darosi Kinijoje 
gali sudaryti mums baisu pavo 
j u, nežiūrint to kad Trumanas 
sako kad jis dabar nepaiso kas 
ten darosi. O jeigu pasirodytu 
kad mums jokis pavojus negre
sia isz Azijos kai svetimas 
krasztas užims visa Kini j o ir 
Azija, tai tada mes turėsime 
prisipažinti kad musu tas kru
vinas karas su Japonais buvo 
baisiausia klaida, nes jeigu Ko
munistai Kinijoje mums nesu
darys pavojaus, tai kam mes 
taip bijojome Japonams ta 
kraszta pavesti?

<
Ir Trumanas ir visas jo szta

bas turėtu atsiminti kad Komu
nistai tik tada derinasi, kada 
jie negali valdyti. Komunistai 
dar iki sziol prisipažinsta kad 
Vakaru tautos yra stipresnes 
ir už tai jie sutinka derintis. 
Bet jeigu jiems pasiseks Azija 
užimti, tada jau jie bus stipres
ni ir tada jie mes visas derybas 
in szali ir rengsis del to “pa
skutinio susikirtimo’’ apie ku
ri jie dainuoja savo “Interna
tionale.’’

Jeigu kas panaszaus atsitik
tu tai Trumanas ir visas jo 
sztabas isz nusistebėjimo taip 
iszsižiotu, kad jiems dantys isz- 
byretu.

visai neprisideda prie szito . 
butinio savo žmonių karo, 
dabar rengiasi iszvažiuoti 
Europa.

O visi szitie buvo savo žmo
nių vadai. Jie isz savo žmonių 
gyveno ir savo kraszte vieszpa- 
tavo.

Ka mes butume pasakė api 
Abrahoma Lincolna, jeigu jis 
butu iszvažiaves kur ten in Pa
ryžių, kai musu krasztas buvo 
savo kraujuose paskendęs?

Kinijoje daug kas dabar kei- 
cziasi. Bagocziu, politikierių ir 
bankieriu valdžia jau panaikin-
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mai pavėlina.” Bet, szitas dar
bas yra baisiai painus ir sunkus 
nes czia politikieriai insikisza 
ir kartais surisza tai policijai 
rankas.

Hooveris jau kelis sykius ta. Pirmiau bagoezius ar poli- 
prasze kad jo policijantai su- tikierius galėjo visa armija sau 
darytu visai atskira szaka vai- pasisamdyti ir kaip koks kara-
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peržiuręs dantis, juos apvalys 
ir, kur reikia, pripildys skyde
les. Pinigai tam tikslui praleis j kai lengvu buvo pasprukti „ 
ti yra. puikus apsaugojimas ir į skersai valstijos rubežiu, kur( džios ir kad politikieriams ne- liūs visus žmones tame krasztej*3
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Pauksztelis Peszasi

(Tasa)

Gulėdamas Vargutis sunkiai 
neramiai kvėpuoja. Skylėti kai
linei, kuriais jis užsiklojo, nu
sviro nuo jo, ir matosi plaukuo
ta jo krutinę, juoda nuo prakai
to ir visokio vargo, neturto. 
Viena ranka jo nusviro nuo ; 
suolo, ant kurio jis gulėjo, o ki
ta uždėta ant krutinės, ir na
gai tarsi suleisti in krutinę.

s Per jo užkaitusius nuo mie
go ir nuo baisaus atsitikimo 
■smagenis pereina visas jo gy ve
nimas. Szitai jis mato save ma
žu vaikeliu, begiojeneziu bal
tuose marszkineliuose po uly- 
czia. Užbaliu sodos. Susitikęs 
pas prūdą su kitais tokiais pat 
geltonplaukiais vaikais ir iii- 
'brides iki keliu in prūdo kerte, 
gaudo pundagalvius ir mažus 
karosėlius, kuriuos jis užspei- 
te in maža raveli, atbėganti nuo 
szulinio in prūdą. Arba metes 
ta darba ir nusivilkės marszki- 
nelius, jis su savo mažais drau
gais maudosi prude ir pludu- 
riuoja po ji ant liepto lentos. 
Dora matusze, stovėdama prie 
triobos ir kapodama gyvuliams 
ar paukszeziams lapus, žiuri, 
kaip linksminasi ir kryksztau- 
ja jos Simutis, ir meiliai juo
kiasi, nes žino jog prūdą negi
lus, ir Simucziui nieko blogo 
negal atsitikti. Toliaus Vargu
tis atsimena ir kitus atsitiki
mus isz savo gyveninio, nebe 
teip jau linksnius.

Jis truputi paaugo, ir tėvas 
nuvežęs ji Pelkiszken pristatė 
in mokslą. Matusze ant kelio 
davė jam rieszutu, obuoliu ir 
puse rublio variniais pinigais, 
o tėvui in ratus prikrovė viso
kio maisto, kad jis paliktu ta 
visa gaspadinei ant pramaiti- 
nimo Simuczio. Szeip-teip, bau
džiamas ir skriaudžiamas pik
to gudo mokintojo, Simutis pa
baigė Pelkiszkes mokslinyczia. 
Nei mokslo, nei meiliu atmini
mu isz to laiko neliko Vargu
czio galvoje: gyveno jis vienas, 
po priežiūra senos davatkos, 
kuri nuolat burbėjo už mažiau
sia daigta ir paėdė jam szirdi 
maldomis, klūpėjimais ir alki- 
naneziais pasninkais. Moksli- 
nyczioje-gi nelemtas gudas mo
kytojas skriaudė ir baudė, vi
saip iszjuokdamas ir tyczioda- 
mos isz lietuvystes ir katali- 
kiszko tikėjimo. Nors pats mo
kytojas buvo isz praseziausiu 
ir nusususiu gudu-burlioku, 
vienok nuolat koliojo vaikus, 
vadindamas juos “mužiczjo,” 
“ žmogusi,” “skoti” ir 1.1. Dėl
to Vargutis negalėjo ramiai at
sižvelgti nei ant vieno mokyto
jo arba mokslinyczios: tuojau 
jo atmintyj sukildavo seni lai
kai, mokytojas Niegodiajevas 
ir visos jo skriaudos. Dėlto jis 
ir savo Beniuko nemislija leisti 
in mokslinyczia, nors tai jam 
niekas neprekiuoja,’ nes moks
linyczia czia pat. Jis teip sau 
vokuoja, ir kiekvienas iszmin- 
tingas žmogus teip supranta, 
jog tokios mokslinyczios, kaip 
Lietuvoj, nekokios naudos ne- 
atnesza, o tik vaikus isz kelio 
iszveda. Iii augszta mokslą ne
turiu isz ko leisti Beniuka 
maustė Vargutis, o Maskolisz- 
kai keikti iszmoks vaikas ir po 
miesteli belakstydamas; tai

motina, kol gyva būdama, pra- 
mokino valka žemaitiszka rasz- 
ta skaityti!

Paskui atsimena Vargutis, 
kaip ji levas veže in Sziaulius 1 
ir pats nieko neiszmany damas ■ 
o gei u žmonių nepasiklauses, Į 
pavede ji mokinti kažin kokiam 
girtuokliui, apgavikui. Apgavi
kas ketverius metus laike Si
muti pas savp tarno vietoje, 
retkareziais po trupueziuka pa
mokindamas. Tai ir nedyvai, 
kad Simas susilaukė septynio
lika metu, o nieko neiszmoko.

Tuom tarpu mirė Simo tėvas, 
ir motina parsivežė sunu na
mon. Ir pradėjo juodu gyventi. 
Motina., kiek iszmane, užžiurejo 
ūke ir rūpinosi apie visa ka, o 
Simas važinėjo ant atlaidų, 
vestuvių, vaikszcziojo ant vą- 
karuszku ir in sveczius.

Tai buvo linksmas vaikinas 
ir visiems smarkiai patikdavo. 
Teip begyvenant Simas nei jus
te nesijuto kaip sulaukė 23 me
tu, ir motina pradėjo prikalbi
nėti vesti sau žmona ir paimti 
ūke in savo rankas, juo kad,jos 
amžius jau nebepanesze gyve
nimo triasu ir rupeseziu. Simas 
eme dairytis žmonos. Bet besi
rengiant jam kelti vestuves, 
sztai eme ir numirė jo motina.

1 In metus po motinos mirimo 
Simas vede Urszule, dukterį 
turtingo kaimyno-ukininko. Isz 
pradžios viskas gerai ėjo, nes 
lengva buvo gyventi turtingoje 
ukeje: tėvelis, amžina atilsi, pa
liko ūke visoko pilna, sklidina, 
kaip jauezio aki, ir dar gryno 
skatiko 12 szimtu, kaip ledo. 
Už ta Varguti guodojo svietas 
ir, atsimindamas jo tęva, star
szina, norėjo net ir ji iszrinkti 
in stars'zinas, bet Vargutis apie 
tai netriusavo, o 
kaip žinoma, renka ne ta, kas 
yra geras žmogus, bet ta, kas 
daugiau degtines pralakina. 
Vargutis nenorėjo užsiimti 
starszinystes reikalais, ant to 
ne laiko neturėjo. Jo žmona Ur
szule pagimdžius jam antra su
nu sunkiai susirgo; reikėjo ja 
gydyti, ir Vargutis pradėjo 
priesz-prieszais važinėti in 
miestą tai gydytojo, tai vaistu. 
Ant galo nuvežė paezia in mies
tą ir ji ten sirgo arti metu. Var
gutis, karsztai ja mylėdamas, 
nuolat lanke, o ūke visai aplei
do: nei jis mokėjo, liti galėjo ja 
prižiūrėti. O ūke tuom tarpu 
ėjo žemyn: tai neužderejo, tai 
gyvuliai krito/“ Juo iii pakal
ne, juo greieziau,” sakoma yra

.0
M

inbego in triobele Varguczio ir 
paauksino kerte molinio pe- 
cziaus, lopą nurūkusios sienos 
ir lova, ant kurios saldžiai mie
gojo geltonplaukis Beniukas.

Bet Vargutis nenusiramino 
ir neįiusidžiauge, pamatęs savo 
trinkelėj? dangiszka. sveti, sau
lutes spinduli. Jis ant ju nei 
žiūrate nežiūrėjo, neinate ju. 
Jis vis rymojo ir aszarojo, nors 
niekuomet pirma, kaip jis save 
atmena vyru, neverke teip, 
kaip mažas vaikas. Prastojo jis 
ukes, palaidojo mylima paezia: 
vis tai jam buvo skaudu, tuo
met jis ir liejo aszaras, kuriu 
jokiu 'budu negalėjo sulaikyti. 
Bet dabar jis tikrai verke, nes 
visas neiszverktas vargas, visi 
nepasivedimai ir dejos, pramu- 
szo leda jo rimtumo ir iszsipyle 
per krantus, lyg pavasario upe-

TARADAIKA

visus,
Isz kur?

O tai yra mano 
slaptybe,

In žinystos galybes.

Szitas raudonpilvis, pava
sario pranaszas pauksztelis, 
pritupės prie naujo automo
biliaus rato, kuris kaip zer- 
kolas blizga, pamate savo 
vaizda ant tos blekes ir tuo- 
jaus drąsiai ir piktai pradėjo

Zpesztis. Jis taip in ta auto- 
mobiliaus rato bleke su savo 
snapeliu pradėjo kapuoti, 
kad automobiliaus sanvinin- 
,kas turėjo ji už sparnu nu
stverti ir nutraukti kad jis 
neužsimusztu.

pasijuto didei suslėgtu 
dvasiszkai, jam rodės, kad po 
rykszcziu jis jau pasiliks mies
telio vaikams ant apjuoko ir vi
su akyse tiek pat vertas, kaip 
vargszas Rebbe-Želikas, visai 
Pelkiszkei žinomas Žydas, be
protis, paskui kuri sekioja ir 
kuri erzina vaikai.

svieto, ir Varguczio ūke leidosi/ ininanydamas pelnyt duona, 
ir leidosi žemyn, ir per penketą bet tas jam labai sunkiai vyko, 
metu visai pramarmejo. Žmona nes jis nemokėjo nei jokio ama- 
jo nors prisikėlė isz patalo, bet to. Darbavosi jis kiek inmany- 
tikros sveikatos neatgavo ne- damas, o bado nuo savos visai 
žiūrint ant to, kad Simas nesi- negalėjo praginti ir buvo jam 
gailėjo jokiu iszdavimu.

Paskutinis galas ūkiai 
guczio atėjo isz gaisro, 
karszta vasaros diena,
sveiki U'žbaliu gyventojai buvo: kokiu 
ant lauko, nes buvo pats pjovi-; Po jos mirimo Simas visai apsi- 
mas ir vežimas rugiu. Vidurdie- leido: nebuvo kam nei triobos 
niu kilo gaisras ir beveizint vi- iszszluoti, nei valgyti iszvirti. 
sa soda sunyko, lyg žvake ant Kartais užbėgdavo svetima mo
vėjo. Pasirodė po to, kad pas 
viena ūkininką Povyliuna, ku
ris užlaikydavo daug biežiu pa
sikėlė spietlius. Sena boba, pri-

amžinas vargas. Žmona jo Ur- 
Var- saule nei metu neiszlaike tos 

Buvo permainos padėjimo ir pasimi- 
Visi re palikus jam sunu Beniuka, 

szesziu-septyniu metu.

Lietuvoje, statvta bitėms sergėti, neinma 
•' 0 7

nydama, ka daryti, inbego in 
troba, pagriebė Povyliuno1 
szaudykle ir, iszneszusi in sod-*’ 
neli, tare piemenukui:

— Vincuk! Szia szauk!
Ji ji mane, kad nuo trenksmo 

bites nusės. Piemenukas inszo- 
ve staeziai in triobos stogą ir 
kilo baisus gaisras, nes buvu- 
siejie visa sanvaite karszcziai 
iszdžiovino visus paszalius. Be
veik nieks nieko neiszgelbejo. 
Vargutis parvažiavo isz lauko, 
kur jis buvo iszvažiaves rugiu 
vežti ir pamate savo triobesiu’s 
ir jauja ir daržine skestanezius 
liepsnos jurose. Atsimindamas 
dabar ta baisu atsitikima- Var
gutis isztiese abidvi rankas in 
augszta. ir gailestingai suszuko. 
Bet vėl nusramino.

teriszke, kaiminka iszvirti val
gyti ar trio ha isžszluoti, bet ir 
tai ne kas diena.

Priesz pat auszra atėjo in 
galva Simui paskutinis atsitiki
mas kareziamoje Dvylinskio. 
Aiszkiai jas mato starszina, 
szaukianti visa gerklę: “nebu
siu asz Kaulakis Antanas, jei 

kailio tamisz neiszdiibsiu

Inžinierka

Phyllis “Sandy” Evans, 
eina jau treczia savo mokslo 
meta Drexel Inžinierių kole
gijoje, Philadelphia, Pa. Ji 

; buvo iszrinkta pirmutine
bent nieks jam ausu ir plauku: pirmininke moterų inžinierių 
nedraskys. Dėkui Dievui, kad, draugystes.

Iki sziolei jis buvo vargszas- 
neturtelis, bet visiems drąsiai 
žiurėjo in akis, nes jautiesi to
kiu pat žmogumi, kaip kiti. O 
po rykszcziu, kur jis dės savo 
akis ? Nebus kaip nei per mies
teli pereiti, nes vaikai badys ji 
pirsztais ir, gal Imli, apdrabs- 
tys purvais. O kaip jis pažiuręs 
in akis savo Bosiukui, kurio 
niekuomet jis nemusze, ir ku
riam pasakojo, kad Imti musz- 
tam, didžiausia geda"?

— Ak, Dieve mano, Dieve 
mano! Atsiduso Simas ir nusi
tvėrė abiem rankom už skauda
mos galva.

— BUS DAUGIAU —

— Ryksztes! Plaks nicine 
suszuko Simas ir atsisėdo.

Jis-perbraukė juoda pūslėta 
ranka sau per veidą ir kakta, 
apipilta szaltu prakaitu ir pa- 
cziupinejo sau ausis ir uosi, no
rėdamas persitikrinti, kad jis 
nebemiega.

— Garbe buk Dievui Tėvui 
tarė Simas žegnoclamasis: ko
kios czia man bjaurybes skver
biasi in galva"? Ar czia tik ne 
sapnas koks"? Bgt ne! Svietas, 
pažinstami.

Ir akies mirksnyje atsiminė 
Simas vakarykszti atsitikima 
su starszina ir, kaip in kakta 
daužtas, nutirpo.

— O jog gali Imti ruksztes! 
Tarė jis nulindęs pats sau ir 
visas užkaito ir pajuto, jog ka
žin kas drungnas prabėgo per 
skruostus ir skrabtelejo ant 
kailiniu.

Po gaisro Vargutis visai pa
vargo: Ka turėjo naudos ir 
mantos viską tapo auka ugnies. 
Jam tik liko žeme ir skolos. Su
lėkė, kaip varnai skolininkai ir 
viską isznesziojo po dulko. Že
me ' buvo tėvo nabaszninko 
pirkta nuo dvarponiu ant isz- 
mokesnio per ilga laika. Tėvas 
nebespėjo iszmoketi visu pini
gu, nes neiszejo laikas ir nors 
paliko mirdamas 12 szimtu1 
musztiniu, vienok ant žemes da 
buvo keli szimtai skolos. Simas į 
paežiai sergant isz žemes nieko 
nepelno, tik mokėjo už ja tėvo 
pinigais.

Tokiu budu po gaisro Simas 
apsirokaves su skolininkais pa-1 
liko be žemes ir be naudos su 1 Pasirodė pirmi spinduliai sau- 
keliomis deszimtimis rubliu ki- i les, kurie žadėjo gražia diena, 
szeneje ir persikėle gyventi in i vieton buvusiu paskutiniu lai-

Stebuklas Pasibaigė

Ilgai jis sėdėjo ir verke. Vos 
primatoma per Įauga szviesa 
isz rytu puses e jo vis didyn ir 
didyn ir perejo in auksine-rau- 
dona auszra. O Simas vis sede- X
jo ir verke, kaip mažas vaikas, 
nes sziandien parsipilde saikas 
jo kantrybes ir vargo. Dabar 
tik jis aiszkiai pamate, iki ko 
jis atėjės, kaip žemai puolės.

Vienuolikos metu amžiaus 
mažoji Shirley Anne Martin, 
isz Syracuse, N. ¥., po visa 
kraszta pagarsėjo, kai mažo
ji Szventos Onos, Paneles 
Szvencziausios Motinos, sto- 
vylele aszaras liedavo kai tik 
ta mažoji ta stovylele pabu- 
cziuodavo. Kunigai, dvasisz- 
kiai ir laikrasztininkai sako 
kad jie mate tas tos stovy lė
lės aszaras. Bet dabar tos 
aszaros iszdžiuvo ir sustojo 
ir stebuklas pasibaigė.

Szitokiu taip vadinamu 
stebuklu mes vis randame ir 
apie juos iszgirstame laikas 
nuo laiko, bet visados anks- 
cziau ar vėliau atsiranda vi
sai paprastas iszaiszkinimas. 
Katalikui nėra jokios, parei
gos in szitokius taip vadina
mus stebuklus tikėti.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszgany'tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabo musu iszga-

j Pelkiszke. Czia jis pradėjo kaip l ku lytu ir miglu. Tie spinduliai. ny tojaus Jcruzolinic. 10c.

Vienas sportelis, 
Brookline mieste, 

Užsiduoda su kokia 
ten Italijonka, 

Mat, tasai vyrukas, 
Lietuviszkai ne nori 

kalbėti, 
Taip pamylėjo taja 

mergelka, 
Kad ne užilgo pasiliks • 

Italijon imi.
Ta tau vyre 

ne juokas.i * * *
Laiszka nuo vieno 

vyruko gavau, 
Ir gražiai praszo, 
Kad susilaikyczia, 

Merginu negundyczia;
Kad per žandus 

ne pyszkytu, 
Ir dantų nedaužytu.

Sako, užkabyti 
merginos negali, 

Ba tuojaus per žanda 
vali.

Ligi szioliai tylėjo, 
Kaip jaisas užkabinėjo, 

Dabar nagus augina, 
Kožnain akis kabina.
Kas isz tavo juodu 

žipono,
Jeigu iszrodai ant 

balvono.
Dirstelek in kitus, 
Dorus ir puikius 

vaikinus, 
Ba biauriai žodžiu 

nevartoja.
Da kitas mergeles 

apsaugoja. .
Jeigu pasielgi niekai, 

Ir begediszkai,
Kaip tave merginos 

gali guodoti,
Ir gera žodeli 

duoti"?
*

Už Luzernes mažam 
pleise, 

Iszvažiavima isztaise, 
In giria automobiliais 

iszkeliavo,
Net per visa diena 

leibavo.
Kada visi pakauszius 

gerai užliejo,
Visi in parte suėjo, 

Pradėjo susirinkimą 
* ka dabar daryt, 
Kokius juokus turi 

padaryt.
Nusirėdė visi kaip 

maži vaikai, 
Kaip Adomas su Jieva, 
Kada užrūstino Dievą.

Ka maeziau,
Nekalbėsiu daugiau, 

Užsilaikysiu ant toliau. 
O buvo, sakau kliksmo 

buvo, 
Tada asz pribuvau, 

Užtikau visus, 
Bet visi in giria 

pabėgo.
Apsidairiau, 
Ka daryti"?

Sztai, daug alaus 
buvo, 

Kėlės bonkas iszgurklinau,
Su hamsu suėjau, 

Pasidrūtinau, 
Paskui in savo 

kelione.
Szur, kad pažinau

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

"DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point 
for

The Way You Write

Cau’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., >
Mahanoy City, Pa., U. S. A.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymaa 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

: Saule Pub. Co., Mahanoy City
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

OBernadino.
— ISubatoj Szv. Hospito, 

taipgi ta diena, 1927 metuose, 
Charles Lindberghas pats vie
nas su eroplanu perskrido At
lantiko mares isz New York in 
Paryžių.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkta Nedelia po Ve
lykų; Panedejyje Szv. Jono 
Rossio; taipgi ta. diena 1936 me
tuose, Prezidento Smetono vy
riausybes Teismas nuteisė Lie
tuvoje, suszau'dyti keturis vals- 
tieczius: Alfonsą Petrauska, 
Kaži Narkevicziu, Broniu Pra- 
tasevieziu ir Petrą Szarkauska; 
Utarninke Szv. Joanos, taipgi 
ta diena 1883 metuose Brook
lyn, N. Y., tiltas atidarytas, 
taipgi ta diena, 1819 metuose 
pirmutinis laivas garu varomas 
perplauke skersai Atlantiko 
mares; Seredoj Szv. Gregorio 
VII, taipgi ta diena 1887 me
tuose Paryžiaus operos svetai
ne užsidegė, du szimtai žuvo ta
me gaisre ; Ketverge Szesztine 
arlba In Dangų Žengimo, taipgi 
ta dienaJ. E. Vyskupas Brizgys 
isz Lietuvos, atvyks in Maha- 
noy City in Szv. Juozapo baž- 
nyczia, ir po pamaldų bažny- 
iezioj Vyskupas Brizgys papa
sakos in’domiu žinių isz paverg
tos Lietuvos ir Lietuviu Trem
tyje gyvenimo; Petnyczioj Szv. 
Bedo, taipgi ta diena, 1919 me
tuose, pirmutinis eroplanas 
perskrido skersai Atlantiko 
mares; Sukatoj Szv. Augustino, 
taipgi ta diena 1940 metuose, 
Vokietija sutiko ant Paliaubų 
su Belgija; Panedelyje, Gegu
žio (May) 30-ta diena pripuola 
Amerikos Szvente “Decoration 
Day—Kapu Puoszimo Diena.“

— Buvusis miesto gyvento
jas Feliksas Kvaskas, nuo 829’ 
W. Coal Uly., Shenadoryje, nu
mirė Utarninke savo namuose. 
Paliko savo paezia Morta, du 
■sunu ir trys dukterys. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos.

— Gerai žinomas pieninin
kas Charles Rang, nuo 621 E. 
Pine Uly., numirė Nedėlios ry
ta savo namuose, kuris sirgo il
ga laika. Paliko viena sunu ir 
keletą anukus. Laidotuves in- 
vyko Seredoje.

— Lietuviu Moterių Kliu- 
4

ibas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Utarnin- 
ko vakara Eagle’s svetainėje, 
mieste. Pirmininke ponia Olga 
Coli t z isz Schuylkill Haven, 
pranesze kad kliubas laikys sa
vo Vasarini Szoki, Utarninke, 
Birželio (June) 21-ma diena 
Lakewood svetainėje. Kitas su
sirinkimas bus laikomas Pau
lausko lietelyje, Frackvilleje.

noy City, o apie dvylika metu 
atgal persikraustė su savo szei- 
myna iii Shenadoryje. Buvo 
angliakasis, ir paskuti karta 
dirbo Maple Hill kasyklose. ■ 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko savo paezia 
Morta; du sunu: Edmundą, na
mie ir Leonarda, kuris tarnam 
ja prie Amerikos Laivynoje, 
San Francisco, Calif., trys duk
terys: J. Paulakoniene, A. Ba- 
ziene ir Marlene namie, taipgi 
tris anukus. Graiborius J. Leva- 
naviezius laidos.

— Kareivis Vaitiekus Odei- 
tis, 32 metu amžiaus, isz miesto, 
kuris tarnavo del Amerikos, 
Franci joje, ir likos užmusz- 
tas ant kares lauko, Liepos 
(July) 7-ta diena 1944 metuose 
jo kūnas dabar 'bus parvežtas 
isz New York uosto įn miestą 
Petnyczics vakara pas savo 
priemote, ponia Teofilą Klima- 
vieziene, 432 E. Lloyd Uly. V e - 
liono tėvai iszmire kaip jis da 
buvo mažas vaikutis. Paliko sa
vo priemote, ponia Klimavi- 
cziene ir broli Joną, kuris tar
nauja del Amerikos, Hawaii 
Salos, Pacifike. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Grabo- 
riai Oravitz laidos.

£..... ‘"'"“'"''UNIJOMS NESISEKA' Nelengvas Darbas kia szvente, kuri yra kas me
tai apvaikszcziojama.

Mergina — Ant dantų, 
tamsta Profesoriau.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
REDAKTORIUS SU
ŽMONA SUŽEISTAS panija yra bosas. ’

J____  . O Pietiniu Valstijų Demo-
a o *1 i ' kratai, susitarė su Republiko-
Automobllius Susikūlė nais dabar valdo visa Kongre 

sa. Ir visi szitie žmones nėra 
Darbininku Unijoms per daug; 
prielankus. ,

Darbininku Unijos dar gali 
gauti visa ka jos nori ir reika
lauja, bet dabar ims daug il
giau ir bus daug sunkiau!

Unijos dabar jau ima reika
lauti, kad darbininkams algos 
butu pakeltos jau ketvirta syki 
bet dabar jos jau szvelniau duo
da savo pareikalavimus ir ne 
tiek daug reikalauja. 1946 me
tuose darbininkai gavo asztuo- 
niolika ir puse centu ant valan
dos daugiau, 1947 metuose ga
vo penkiolika centu ant valan
dos daugiau, 1948 metuose dar
bininkai gavo vienuolika centu 
ant valandos daugiau. Bet da
bar jau tos unijos atsargiau ir 
szvelniau stato savo praszymus 
ir ne taip greitai grasina su 
straikomis.

Automobilius Susikūlė 
Su Troku

Profesorius — Ant ko ga
li pažinti sena viszta?

Isz Zooliogijos Profesorius — Ka tu zau- ■ 
niji, ar-gi viszta turi dan
tis?

Mergina — Bet asz turiu!

Shenandoah, Pa. — Feliksas 
Kvaskas nuo 829 W. Coal Uly., 
numirė Utarninke 10:30 valan
da vakare, savo namuose. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
būdamas da jaunas vyrukas. 
Velionis kitados gyveno Mąha-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunua Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S3B WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

HAMMONTON, N. J. —
“Vineland Times“ redaktorius 
Max Leuchter, penkios de-’ 
szimts trijų metu amžiaus ir jo 
žmona Cerilia, penkios de
szimts metu amžious buvo la
bai sužeisti, kai jųdviejų auto
mobilius susikūlė su troku ne
toli nuo czia. Daktarai in But- 

I 

lington apygardos ligonine sa
ko kad redaktoriui deszine ko
ja yra nulaužta ir jam pecziai 
yra sužeisti, o jo žmonai buvo 
abi kojos nulaužtos.

Du jurininkai, kurie buvo pa- 
siprasze raidos nuo redakto
riaus visai nebuvo sužeisti.

Russell Linton, trisdeszimts 
septynių metu amžiaus, to tro- 
ko draiverys irgi visai nebuvo 
sužeistas.

Redaktorius su savo žmona 
važiavo in Princeton Universi
tetą, aplankyti savo sunu Joel,

Boston, Mass. - Trys lazbai-i kuris tenai sziais metais Pra
niukai labai sumaniai ir gu<į. į dėjo eiti mokslus.
riai apvogė vieszbuti, isz kur Į
gavo apie penkiolika tukstan JURININKAS NU-- 
ežiu doleriu ir už keliu valandų c VAIANT A
apvogė su tokiu paežiu gudru- j V E SAVO Z/M01MA
mu Dorchester Savings Banka, 
kur gavo apie penkis tukstan-; 
ežius doleriu. Policija dar tik-;
rai negali pasakyti ar tie patys I nias apie ta žmogžudyste po vi- 
ražbaininkai papilde abi szitasį sa valstija. Jis sako kad jis ne-; 
vagystes, bet jie spėja kad dar-, žino kodėl jis taip padare, nes 
bas buvo labai panaszus. Raz- jis labai mylėjo savo žmona.
baininkai apvogė vieszbuti tik Kai policijantai jam pasakė, 
dvideszimts minueziu po to lai- kad jo žmona mirus, jis suszu-į 
ko kada isz Lankos buvo atnesz- j 
ti pinigai del biznio per Su’bata 
ir Nedele. Jie paseke darbinin
ke, Panele Bronzo, kai ji gryžo 
isz iszeinamojo kambario. Jie 
parode jai revolveri ir jai pasa
kė kad jie jos neužgaus jeigu ji 
tylės ir darys ka jie jai pasa
kys. Policija dabar jieszko tu 
razbaininku.

Pragyvenimas dabar jau bis- 
ki pigesnis, tai unijos negali 
per daug szukauti apie pragy
venimą ir algas. Dabar kompa
nijos jau ne taip lengvai savo 
ta vora parduoda, dabar jau 
daug visokiu dalyku turi atpig
ti, ir dabar mažiau visko yra 
reikalaujama. Biznieriai ir fab
rikantai dabar jau ne taip grei
tai sutiks algas pakelti, kai jie 
turi savo daigtus atpiginti. 
Unijos dabar daugiau szneka 
apie paszelpa, atostogas, vaka- 
cijas, geresnes, saugesnes san- 
lygas darbe.

Plieno Darbininku Unijos 
Prezidentas Philip Murray ana 
sanvaite paskelbė kad jo darbi
ninkai, kuriu yra apie visas 
milijonas, reikalauja daugiau 
algos, bet jis visai nenustatė 
kiek daugiau jis nori ar tikisi 

gauti. Jie dabar gauna delsii

Szitas žmogus turi gal sun
kiausia ir pavojingiausia 
darba. Jis yra policijos vir- 
szininkas in Evarts miesteli, 
Kentucky. Czia, szitame 
miestelyje, priesz ji per pen
kis menesius buvo penki kh 
ti policijos virszininkai; ke
turi pasitraukė, atsisakė, o 
vienas buvo nuszautas. Nau
jas policijos virszininkas, 
dvideszimts trijų metu am
žiaus buvo kareivis, marinas 
sako kad jis nieko nesibijo ir 
kad jis inves tvarka ir taika 
tame miestelyje, ir tegu visi 
razbaininkai, sukeziai ir kiti 
tokio plauko žulikai gerai 
apsižiuro, pirm negu jie da
bar prasiszoksta.

Obels Žiedu Karaliene

Philadelphia, Pa. — Apie 
10,000 Karpinteriai straikuoja 
pareikalaudami didesne mokes
tis. Karpenteriu Unija pareika
lauja 25 centus daugiau ant 
aidynos.

ko: “Asz ja myliu, asz ja my
liu.“

Vyras Vladas Gala, dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
apsiženijo su Ruth E. Hopkins 
Birželio antra diena, 1947 me
tais. Jiedu isz pat pradžios sa
vo vedybinio gyvenimo nesuti
ko, nes jis ja vis intarinejo, sa- ir penkios deszimts tris centus 
kydamas kad josios drauges ji ant valandos, ar szeszios de- 

i szimts doleriu ir trisdeszimts 
penkis centus ant sanvaites.

Mainieriu bosas, kaip ir pa-

Washington, D. C. — Ana 
diena atskrido su eroplanu Bra
zilijos Prezidentas Eurico Gas
per Dutra, kuris lankosi pas 
Amerikos Prezidentą Harry 
Truman.

— Amerikos Sekretorius 
Dean Acheson su Anglijos, 
Francuzijos ir Rusijos atsto

jai niekina ir apszneka.

Jis ta revolveri pasižiezino 
nuo draugo pasiaiszkindamas 
kad jis nori koki ten sztora ap- prastai, niekam nesako ko ir
vogti. Jis tuszczia revolveri pa-; kiek jis savo mainieriams pa
siskolino, bet nusipirko kulkm reikalaus. Mainieriai dabar už- 
ir insidejo in revolveri pirm dirba septynios deszimts pen- 
negu jis nuėjo pas savo žmona.;
Jis sako ir teisinasi kad jis ne-i 
žinojo ka jis dare.

kis dolerius ir szeszios de- 
szimts viena centą ant sanvai 
tęs.

Nors pats Lewisas dar nėra 
nieko pasakęs, bet Vice-Prezi-j 
dentas Thomas J. Kennedy yra' 

i padaręs pastaba, kad szia vasa- 
i ra bus per daug anglių ir už tai 
mainieriai turės mažiau dirbti 
ir daugiau gauti mokėti. Lewi
sas gal dar pareikalaus dau- 

( giau pinigu del savo to Paszel- 
1 pos Fondo, in kuri kompanijos 

I % I į dabar moka deszimtuka nuo
Į "j S ima kiekvieno tono anglių. Eina

y r « rTr'nnTZ’ txttxttz a t? gandai kad jis pareikalaus du
. . . KVIETKININKAS ... į sykiu tiek.

Automobiliu
Unijos Prezidentas 

j Reuther visai nenorėjo tu strai- 
i ku Fordo fabrikuose, bet jis 
buvo priverstas tas straikas 
pripažinti kai 65 tukstaneziu 
darbininku sustraikavo.

Į
Ir kitos unijos grasina ir; 

rengiasi straikuoti, bet visos 
i atsargiai dabar stato savo pa
reikalavimus ir nei puses tiekį 
nereikalauja, kiek pirmiau rei- 

i kalavo. >

Petras — Klausyk Jo
nai, mano sesuva sake, kad ji 
nebueziuotu jauniki už joki 
pinigą!
. Jonas — O, tas tiesa, bet ji 

bueziuoja dovanai!

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764

616 W. CENTRE STR., ' 
MAHANOY CITY, PENNA.

Darbininku
Walter

Didžiosios Sanvaites Paroda Ispanijoje

Czia ne kokiu Ku-Kluksu 
paroda Amerikoje bet szven
ta ir dievobaiminga procesi
ja per Didžiąją Nedele priesz 
Velykas, kada vyru draugys
te, kuri vadinasi “Tylos 
Brolija,“ tyliai ir iszkilmin- 
gai lanko bažnyczias. Palai
kydami labai sena savo

kraszto paprotį, jies szitaip 
apsirengia. Apie szeszi tuks- 
taneziai dalyvavo tose szven- 
tese ir tose pamaldose. Jie 
per paskutines Didžiosios 
Nedėlios dienas užlaiko 
szventa tyla, kad galėtų ge
riau apmanstyti Kristaus 
Kanczia,

Senatoriai Pasitaria

Panele Margaret Thors, 
Icelandijos Ministerio Ame
rikoje buvo iszrinkta ir ap- 
vainikuote kaipo Obels Žie- 
du Karaliene in Winchester 
miestą, Virginia. Czia She
nandoah Slėnio žmones kas 
metai apvaikszczioja szita 
Obei Žiedu Szvente, kada isz 
arti ir toli suvažiuoja tuks- 
tancziai žmonių ta karaliene 
pagerbti ir pasigerėti tuo 
gražiu obels žiedu vaizdu. 
Tai jau dvideszimts antra to-

Senatorius Tom Connally, 
Demokratas isz Texas ir Se
nato Užsienio Reikalu Komi
teto Pirmininkas, Senatorius 
Arthur Vandenberg, Repub- 
likonas isz Michigan, pasi
skaito Atlanto Kariszkos Su
tarties raszta. Prezidentas 
Trumanas ragina kad visi 
Senatoriai sutiktu kad Ame
rika toje sutartyje dalyvau
tu. Trumanas praszo kad szi-

ta Sutartis butu greitai pri
imta ir patvirtinta, kad butu 
galima mažas ir silpnas tau
tas apsaugoti nuo užpuolimo 
ir pradėti vesti taikos darba 
Europoje.

Beveik visi Senatoriai su
tinka kad ko panaszaus labai 
seniai jau reikėjo, bet jie dar 
nori žinoti, kiek tokia sutar
tis Amerikai kasztuos.

Skersai Amerika
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Szitas eroplanas, kuris yrą 
intaisytas ne tiktai skristi, 
bet ir padangėse stovėti, tu
pėti ant vienos vietos, atskri
do isz Californijos in New 
York miestą be jokio susto
jimo. Tai pirmutinis sykis

kad szitoks eroplanas butu 
taip toli nuskridęs, daugiau 
negu penkis tukstanezius 
myliu. Stanley Hiller, tokiu 
eroplanu fabrikantas patup- 
dino savo eroplana New 
York mieste. Jis taip toli nu-

skrido, norėdamas parodyti 
kad tokie eroplanai gali būti 
variuojami žmones ir visokį 
tavora vežti. Juose, rodos bu
tu daug saugiau skristi, nors 
jie ne taip greitai lekia kaip 
kiti eroplanai,


